
 Învățare Holistică „Inovator de succes” 

NOVA este un proiect finanțat prin programul ERASMUS+ 
KA2 „Parteneriate strategice pentru educația adulților”, 
derulat pe o perioadă de 24 de luni 1.5.2021-30.4.2023

Consorțiul proiectului este format din 6 organizații din 5 
țări Europene: Lituania (SIF & BKC), Cipru (CSI), Bulgaria 
(K&C), România (CPIP) și Italia (CESIE)

GRUPUL ȚINTĂ ȘI PARTICIPANȚII

CARE SUNT PAȘII URMĂTORI?

SUNTEȚI INTERESAT SĂ PARTICIPAȚI LA URMĂTOARELE EVENIMENTE 
DE FORMARE DIN CADRUL PROIECTULUI?

Activitatea de instruire a partenerilor de proiect organizată 
în Nicosia, Cipru, între 28-30 septembrie 2022

*Educatori adulți care ar putea susține implementarea 
metodei de - Învățare Holistică „Inovator de succes ” 

*Cursanți adulți care doresc să își dezvolte simțul inovării

În Nicosia/Ciprului, a fost găzduită sesiunea de trei zile de instruire din 
cadrul proiectului NOVA. Peste 20 de participanți (membrii consorțiului 
proiectului, cât și experți din sectorul cultural și creativ) au avut ocazia de
a se întâlni și de a evalua materialele dezvoltate în cadrul proiectului. Prin 
această sesiune de testare au fost revizuite materialele, urmând apoi a fi 
testate cu 15 profesioniști din fiecare țară parteneră în proiect, și de a le livra 
comunităților și sectoarelor culturale și creative  din țările partenere și nu 
numai. Mai exact, activitatea din luna septembrie a inclus mai multe etape:

Participanții care nu au fost implicați anterior în proiect au avut ocazia de
a afla mai multe despre:
1. obiectivul proiectului
2. conceptul de „învățare holistică”
3.noul set de instrumente online de formare NOVA pentru educatori și
cursanți adulți, recent creat
4. instrumentul online de evaluare NOVA pentru recunoașterea
competențelor inovatorilor

Cea de-a doua parte a sesiunii de formare a inclus:

1. Pre-evaluarea cunoștințelor privind competențele necesare pentru a fi 
inovator în sectorul cultural și creativ
2. Testarea efectivă a platformei digitale "Inovator de succes", care a inclus 
videoclipuri cu experiențe ale inovatorilor în sectorul Cultural și Creativ din  
țările partenere în proiect. Aceste clipuri video au fost create după formatul 
NOOC (Nano Open Online Courses) și au inclus un chestionar post-vizionare 
pentru a testa ceea ce au înțeles utilizatorii.
3. După fiecare sesiune de testare - au fost testate peste 20 de NOOC-uri - 
a urmat o sesiune de feedack la care au participat atât cei care au creat 
videoclipurile, cât și cei care au testat testele. Scopul a fost ca cei care au 
creat videoclipurile să primească feedback și, eventual, să îl integreze în 
finalizarea diferitelor instrumente.

În prezent, partenerii proiectului se pregătesc pentru următoarea întâlnire
transnațională, care va avea loc la Sofia, Bulgaria, în perioada 6-7 decembrie 
2022. Discuția va fi axată pe finalizarea instrumentelor de formare care, printre 
altele, include voice-over (dublaj) în toate limbile naționale a partenerilor de 
proiect, astfel încât să faciliteze procesul de educație în toate țările partenere 
(Lituania, Cipru, Bulgaria, România, Italia). În urma întâlnirii, partenerii de proiect 
vor fi pregătiți să formeze 15 profesioniști din sectorul cultural și creativ! Perioada 
de implementare a proiectului este aproape de finalizare! În acest scop, o
conferință finală va fi organizată  în Lituania.

Vizitează  https://nova.lpf.lt/ sau ne puteți contacta pe Facebook
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PARTENERII PROIECTULUI

PROIECTUL NOVA

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei 
publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar 
opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice 
utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

https://nova.lpf.lt/
https://www.facebook.com/INNOVATORERASMUSPlus

